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مقدمه
جامعة امروز جامعهای سازمانی است و كیفیت زندگی انسان امروز در گرو كیفیت
سازمانهايی است كه او را احاطه كردهاند .سازمانها نیز از منابع و نیروهای متعددی
تشكیل شدهاند .مهمترين و اساسیترين منبع و نیروی هر سازمانی نیروی انسانی آن
است .به سخنی دقیقتر ،شالوده بهرهوری سازمانها ،نیروی انسانی و برنامهريزی برای
آن از نظر كیفی و ممانعت از نا به هنگام شدن و عقب افتادن افراد در حرفه خود
است (انصاری ،به نقل از شفیعی صديق .)2832 ،برنامهريزی برای نیروی انسانی و به
هنگامسازی آن نیز به دو صورت ممكن انجام میگیرد ،اولی آموزشهای قبل از ورود
به كار است كه به آن آموزشهای قبل از خدمت يا كار گفته میشود و دومی
آموزشهای حین كار يا ضمن خدمت است .اگرچه آموزشهای قبل از خدمت از
اهمیت بااليی برخوردارند ،اما موفقیت و حیات هر سازمانی ،وابستگی زيادی به
آموزشهای ضمن خدمت دارد .آموزشهای ضمن خدمت عبارت است از آموزشی
سازمان يافته در محیط كار كه به موازات اشتغال كاركنان به كار و با قصد بهبود
نظاممند و مستمر كاركنان از نظر دانش ،مهارتها و رفتارها ،هماهنگ نمودن اهداف،
عالقهها و نیازهای آتی مستخدم با نیازهای آتی سازمان با افزايش كارايی كاركنان،
ايجاد سازش با محیط و افزايش خدمات آنها به اجرا در میآيد .اين آموزشها به دو
صورت كوتاه مدت و بلند مدت به اجرا در میآيند (می وپی ير وگاتر به نقل از فتحی
واجارگاه.)2831 ،
بررسی و مطالعه ادبیات پژوهشی مرتبط با آموزشهای ضمن خدمت از تناقضی
قابل تأمل در اثربخشی اين آموزشها حكايت دارد ،به نحوی كه گايروالمتو 2و
1
همكارانش ( ،)1113استرونكهورست 1و آكر ،)1111( 8ساوا ،2تريمیس 3و زاچاريو
( ،)1112جمشیديان و رضايی ( ،)2831ابراهیمی دهشیری ( ،)2833سقايی (،)2833
بالدر ( ،)2833بر تأثیر معنیدار بودن اين آموزشها اذعان دارند ،علیقلیزاده (،)2832
سروری و همكاران ( ،)2832طريقی طاهر ( ،)2833صالحزاده ( )2831و معمار
اصفهانی ( )2832عدم اثربخشی يا اثربخشی بسیار ناچیز اين آموزشها را متذكر
1. Girolametto, Luigi
2. Stronkhorst, Robert
3. Van den Akker, Jan
4. Savva, Andri
5. Trimis, Eli
6. Zachariou, Aravella
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میشوند .اين در حالی است كه دقت نظر و تعمق در مفهوم و اهداف آموزشهای
ضمن خدمت ،بینش و نگرش ديگری را در قبال اين آموزشها القا میكند .تصريح
اهداف آموزشهای ضمن خدمت در قالب افزايش توانايی حرفهای و پرورش توانايی
بالقوه كاركنان برای انجام وظايف و كارهای روزمره ،ارتقاء دانش و آگاهیها،
مهارتهای شغلی ،رضايت شغلی و قابلیت انعطاف كاركنان نسبت به تغییرات و
همچنین استفاده از روشها و وسايل و امكانات مدرن ،ايجاد و ارتقاء روحیة
همكاری ،خالقیت و نوآوری بین كاركنان و همچنین ايجاد زمینه بهرهگیری حداكثری
از منابع انسانی موجود در راستای اهداف سازمانی (فتحی واجارگاه )2838 ،ايجاب
میكند كه آموزشهای ضمن خدمت از اثربخشی مطلوبی برخوردار باشند.
با توجه به مطالب فوق ،اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت امری مببهم اسبت و
اين وضعیت نیبز زايیبده علبل مختلفبی اسبت .عللبی كبه از ديبد علمبی و از منظبر
برنامهريزی درسی میتوانند در بخش های اساسی نیازسنجی ،گزينش هدفها ،گزينش
و سازماندهی محتوا ،اجرا و ارزشیابی مورد بررسی و مطالعه قبرار گیرنبد .ببه سبخنی
ديگر از منظر برنامه ريزی درسی و نیازسنجی ،گزينش هدف ها و سبازماندهی محتبوا،
اجرا و ارزشیابی از عناصر اساسی هر دوره آموزشی به طور اعم و دوره آموزش ضمن
خدمت به طور اخص قلمداد میگردد (هاوارد نیكلس2813 ،؛ فتحی واجارگاه2833 ،؛
مهرمحمدی .)2813 ،هر يك از اين عناصر دارای ويژگیها ،فرآينبد و انبوا ويبژهای
هستند كه عدم توجه به آنها میتوانبد در نامناسبب ببودن دوره آموزشبی و در نتیجبه
بی اثری يا پايین بودن اثربخشی آن تأثیر بهسزايی داشته باشد .اگر چه عبدم توجبه يبا
توجه نامناسب به هر يك از عناصر برنامه های آموزش ضمن خدمت كاستیهايی را به
وجود میآورد و اثربخشی آن را كاهش میدهد ،در عوض توجه مناسب به هر يك از
آنها نیز سبب ارتقاء اثربخشی اين آموزشها میشود و سبب میشود تا اين آموزشهبا
بتوانند اهداف اولیه خود را محقق سازند .لذا راههای ارتقاء اين آموزشها را نیبز بايبد
در عناصر برنامه های آموزش ضمن خدمت جستجو نمبود .بنبابر ايبن سبؤال اساسبی
پژوهش حاضر اين است كه تأثیر آموزشهای ضمن خدمت كاركنان سازمان سبنجش
آموزش كشور بر بهبود عملكرد آنها از ديدگاه شركتكنندگان چگونه است؟
سازمان سنجش آموزش كشور به منظور ايجاد اثربخشی دوره های آموزشی ،ناگزير
است كه همواره تحلیلی از روند فعالیتها و عملكرد خبود داشبته باشبد .ايبن گونبه
تحلیل ها برای مديريت سازمان ،نقاط قوت و ضعف و در صورت امكان فرصت هبا و
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تهديدها را آشكار می سازد .همچنین از رهگبذر ايبن اطالعبات ،مبديريت و كاركنبان
سازمان ،جايگاه و تأثیرات آموزش و كبارآموزی و میبزان پیشبرفت و تحقبق اهبداف
تعیین شده سازمان را بررسی نمايند.
 سؤالهای فرعی پژوهش عبارت بودند از: -2آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افزايش نظم و انضباط در بین كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور شده است؟
 -1آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افزايش مهارت های مورد نیاز كاركنان
شده است؟
 -8آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افبزايش همباهنگی و همسبو نمبودن
كاركنان با سازمان شده است؟
 -2آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افزايش رضايت شغلی و بهبود روحیه
كاركنان شده است ؟
 -3آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب كاهش حوادث و ضايعات كاری شده
است؟
 -1آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افزايش به هنگامسازی دانش و توانش
نیروی انسانی در سازمان شده است؟
 -3آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افزايش كمبك ببه تغییبر و تحبوالت
سازمانی شده است؟
 -3آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجبب افبزايش تقويبت روحیبه همبدلی و
همكاری در بین كاركنان سازمان شده است؟
 -3آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افبزايش سبرعت انجبام كبار در ببین
كاركنان شده است؟

پيشينه تحقيق

بررسی و مطالعه ادبیات پژوهشی در زمینه علت اثربخش نبودن آموزشهای ضمن
خدمت از يافتهای مهم حكايت دارد و آن ،اين است كه اكثر پژوهشهايی كه
اثربخشی اين آموزشها را پايین ذكر كردهاند ،علتهای اين بیتأثیری يا پايین بودن
اثربخشی را شرايط برنامهها و فرآيند اجرای اين دورهها ذكر كردهاند .در تأيید اين
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نكته ،علیقلیزاده ( )2832حجم زياد تكلیفهای درسی ،كمبود كتاب ،جزوه و وسايل
آزمايشگاهی و مشكالت مالی و خانوادگی شركتكنندگان را به عنوان نقاط ضعف
آموزشهای ضمن خدمت عنوان كرده است .معمار اصفهانی ( )2832بر عدم آموزش
اهداف و برنامههای سازمانی ،استاندارد و معیار انجام كار و آموزش ناكافی قوانین و
مقررات شغلی در آموزشهای ضمن خدمت ،عدم ارتباط يا ارتباط ناچیز آموزشهای
ضمن خدمت با تخصص افراد ،پايین بودن توان و تخصص مربیان ،نامطلوب بودن
شرايط فیزيكی دورهها ،عدم استفاده از وسايل كمك آموزشی الزم و عدم ارزشیابی از
شركتكنندگان در پايان دورهها صحه گذاشته است و شاهانی ( )2833نامناسب بودن
تسهیالت رفاهی ،نظری بودن آموزش در اغلب دورهها و توجه اندک به آموزشهای
عملی ،نامناسب بودن مكان آموزش به لحاظ بعد مسافت و صالحیت و توانايی پايین
مربیان را از مهمترين اين مشكالت دانسته است .بنابر اين با توجه به ادبیات پژوهش،
اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت امری مبهم است و اين وضعیت نیز زايیده
علتهای مختلفی است .علتهايی كه در ديد علمی و از منظر برنامهريزی درسی
میتوانند در بخشهای اساسی نیازسنجی ،گزينش هدفها ،گزينش و ساماندهی
محتوا ،اجرا و ارزشیابی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند (هاوارد نیكلس2813 ،؛
فتحی واجارگاه2833 ،؛ مهرمحمدی .)2813 ،اگر چه عدم توجه به هر يك از عناصر
برنامههای آموزش ضمن خدمت ،كاستیهايی را به وجود میآورد در عوض توجه
مناسب به هر يك از آنها نیز سبب افزايش اثربخشی اين آموزشها در عملكرد شغلی
كاركنان میشود.
2
تامرآتاباروت ( )1122در پروژه تحقیقی در اتحاديه اروپا با عنوان "طراحی
آموزش ضمن خدمت معلمان برای تمرينات كالسی فراگیر" با مشاركت پنج كشور
بلژيك ،لهستان ،پرتغال ،انگلیس و تركیه ،در طول دو سال مدت پروژه ،از
فعالیتهايی از قبیل تعیین نیازهای كنونی و ويژه معلمان مدارس ابتدايی ،نتیجه
گرفت كه تحلیل مطالعات پیشینی از هر كشور به طراحی ويژه برنامه آموزش ضمن
خدمت برای هر كشور نیاز دارد.
8
هیتر .ای .جونز 1و آندرا كرونیس نوسكانو ( )1113در پژوهش خود با عنوان
"كارايی آموزش ضمن خدمت معلمان در اختالل نارسايی توجه /فزون كنشی"2
دانشآموزانی را بررسی كردند كه اين اختالل را با مشكالت فراوان دارا بودند نتايج
1. Tamer Atabarut
2. Heather A. Jones
3. Andrea Chronis-Tuscano
4. Adhd
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نشان داد كه آموزش ضمن خدمت با افزايش دانش ،معلمان را در مقابله با اين اختالل
كمك نمود .شفرد )1121( 2در تحقیقی با عنوان "آموزش ضمن خدمت برای
كتابداران كتابخانههای دانشگاهی" مراحل برنامهريزی ،طراحی و اجرا و ارزيابی يك
برنامه آموزشی برای كاركنان و كتابداران حرفهای كتابخانه دانشگاه رُدز 1را بیان نمود.
نتايج اين پژوهش آزمون نهايی مهارتهای جستجوی كتابداران را كمتر از میانگین
استاندارد ارزيابی نمود .كايا 8و همكاران ( )1128به منظور نشان دادن ادراک آموزش
ضمن خدمت پرستاران درباره استعارهها تحقیقی كمی و كیفی انجام دادند كه در
نتیجه  33استعاره شناسايی گرديد .استعارهها در نُه گروه مفهومی آموزش ضمن
خدمت پرستاران كه مشخصات عمومی داشتند ،طبقهبندی گرديد.
آموزش ضمن خدمت يكی از مؤثرترين ابزارهای مديران برای مقابله با تغییرات
محیطی و ضامن ارايه مناسب خدمات ،به خصوص در سازمانهای خدماتی و دولتی
میباشد .چنان كه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی كاركنان تدوين و اجرا
شود ،نه تنها عملكرد كاركنان و سازمان را باال میبرد ،بلكه بهبود مهارتهای مديران
و افزايش رضايت كاركنان و ارباب رجو را نیز در پی خواهد داشت .سازمان سنجش
آموزش كشور به منظور ايجاد اثربخشی دورههای آموزشی ناگزير است كه همواره
تحلیلی از روند فعالیتها و عملكرد خود داشته باشد اين گونه تحلیلها برای
مديريت سازمان ،نقاط قوت و ضعف و در صورت امكان فرصتها و تهديدها را
آشكار میسازد .همچنین از رهگذر اين اطالعات مديريت و كاركنان سازمان میتوانند
جايگاه و تأثیرات آموزش و كارآموزی و میزان پیشرفت و تحقق اهداف تعیین شده را
بررسی نمايند .بنابراين سؤال اساسی مطالعه حاضر آگاهی از میزان تأثیر آموزش ضمن
خدمت كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر عملكرد آنها از ديدگاه
شركتكنندگان در آموزش خدمت و مديران سازمان سنجش آموزش كشور میباشد.
ابیلی ( )2831داليل متعددی را برای ضرورت ارزشیابی دورههای آموزشی ضمن
خدمت كاركنان مطرح میكند كه عبارتند از :الف) بهبود و افزايش اثربخشی دورهها و
بهبود كارايی افراد هر سازمان ب) بررسی میزان پیشرفت يا میزان تحقق اهداف ج) آگاهی
از نواقص و كمبودهای دوره و اقدام برای رفع آنها د) پرورش استعدادها ه) كاربرد
روشهای بهتر و جديدتر برای انجام بهتر كارها.

1. Shepherd
2. Rhodes
3. Hulya kaya

بررسي چگونگي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان سنجش ...

616

چارچوب نظری تحقیق حاضر الگوی نظامدار میباشد .اين الگو برای اولین بار در
سال  2311در ارتش اياالت متحده امريكا طراحی و اجرا شد .مهمترين مؤلفههای آن
عبارتند از -2 :سیاستگذاری آموزشی  -1شناسايی نیازهای آموزشی  -8تدوين
اهداف و برنامه آموزشی  -2اجرای برنامه آموزشی.
تحقیقات نشان داده است كه كاربرد اين الگو در سازمانها بسیار مؤثر و اثربخش
بوده است .شكل زير عناصر اين الگو را نشان میدهد.

شكل ( )2الگوي نظامدار (جنتري)4991 ،

در اين الگو ،آموزش و بهسازی در قالب گامهای متوالی تعريف میشود.
نیازسنجی عنصر محوری و آغازين اين الگو است و ارزيابی از نقش و جايگاه ويژهای
برخوردار است.
با توجه به مبنای نظری الگوی نظامدار ،مقیاس تحقیق حاضر بر مبنای
شاخصهای ارزيابی اثربخشی آموزشهای سازمانی (میرسپاسی )2832 ،تنظیم گرديد.
ارزيابی اثربخشی آموزشهای سازمانی ،فرآيندی تخصصی ،چند وجهی و نسبتاً
زمانبر است .میرسپاسی معتقد است كه اندازهگیری درجة تأثیر هر برنامة آموزشی بر
عملكرد سازمان ،مستلزم وجود معیارهای معتبر و صحیحی است كه با استفاده از آنها
بتوان میزان اثربخشی برنامه آموزشی را تشخیص داد .وی مهمترين معیارهای
اندازهگیری اثربخشی برنامة آموزشی را شامل موارد زير میداند:
2ب تولید 1ب زمان تولید الزم برای انجام كار 8ب تعداد كاركنانی كه به حجم تولید
موردنظر میرسند  2ب افزايش نرخ يادگیری 3ب كاهش اتالف و اسراف در ملزومات
اداری موجود 1ب كاهش حوادث 3ب كاهش غیبت 3ب كاهش تغییر پست افراد 3ب
اندازهگیری اطالعات (میرسپاسی.)2832 ،
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اهمیت و جايگاه آموزش و نیز به كارگیری شیوههای مختلف آموزش در
سازمانهای آموزشی ،تولیدی ،صنعتی و اداری به جايی رسیده است كه نه تنها مديران
در سازمانها بايد با شیوههای آموزشی آشنا شوند و آنها را به كار گیرند بلكه بايد
امكانات و شرايط مساعد را فراهم نمايند و برنامهريزان و كارشناسان را تشويق و هر
چه بیشتر نسبت به امر آموزش كاركنان اقدام كنند تا كارآيی و بهرهوری آنها را
افزايش دهند و سودمندی سازمانها را افزونی بخشند .به طور كلّی آموزش كاركنان
فرآيندی است برای سازگاری افراد با محیط متحوّل سازمان و در نهايت انطباق
سازمان با محیط بیرونی.

شكل ( )4فرايند آموزش كاركنان (پيدايي و فيروزي)4839 ،

روش تحقيق
با توجه به اين كه اين پژوهش در صدد بررسی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر بهبود عملكرد آنها از ديدگاه شركتكنندگان
در دورهها میباشد ،پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی (پیمايشی) انجام شده
است .جامعه پژوهش عبارت بود از  318نفر از كاركنان سازمان سنجش آموزش
كشوركه به صورت غیررسمی (پیمانی و قراردادی) و رسمی در سال  2832در اين

بررسي چگونگي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان سنجش ...

619

سازمان شاغل بودند .با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،نمونه پژوهش با استفاده
از روش نمونهگیری طبقهای و بر اساس جدول مورگان از بین  318نفر ،در مجمو
تعداد  122نفر انتخاب شدند .ابزار اين پژوهش برای جمعآوری اطالعات مقیاس
اثربخشی آموزش ضمن خدمت كاركنان (بابامرادی )2831 ،بود .مقیاس موردنظر به
دقت در دو بخش اطالعات جمعیتشناختی و اثربخشی آموزش ضمن خدمت تنظیم
شده است كه در بخش اطالعات جمعیتشناختی مشخصات پاسخدهنده شامل جنس،
سن ،زمینه تحصیلی (سطح تحصیالت و گروه تحصیلی) و بخش سؤالهای اثربخشی
آموزشی با تعداد پنجاه سؤال شامل مؤلفههای نظم و انضباط كاركنان ،مهارتهای
مورد نیاز كاركنان ،هماهنگی و همسو نمودن كاركنان با سازمان ،رضايت شغلی و
بهبود روحیه كاركنان ،حوادث و ضايعات كاری خود در سازمان ،به هنگامسازی
دانش و توانش كاركنان ،تغییر و تحوالت سازمانی ،تقويت روحیه همدلی و همكاری
كاركنان سرعت انجام كار در بین كاركنان سازمان میگردد .نُه مؤلفة كلی در جدول
( )2نشان داده شده است.
جدول ( )4مؤلفههاي اساسي تحقيق و تعداد سؤالها
مؤلفهها

تعداد سؤالها

نظم و انضباط كاركنان
مهارتهای مورد نیاز كاركنان
هماهنگی و همسو نمودن كاركنان با سازمان
رضايت شغلی و بهبود روحیه كاركنان
حوادث و ضايعات كاری خود در سازمان
به هنگامسازی دانش و توانش كاركنان
تغییر و تحوالت سازمانی
تقويت روحیه همدلی و همكاری كاركنان
سرعت انجام كار در بین كاركنان سازمانی
جمع كل

3
3
3
3
3
3
3
1
3
31

جمع امتیاز های متعلق به سؤال های پرسشنامه نشاندهنده نظر پاسخگويان در مورد
تأثیر دوره های آموزشی بر شركتكننبدگان در دوره هبا اسبت .ببرای سبنجش روايبی
پرسشنامة تحقیق حاضر از روايی محتوايی و صوری استفاده گرديبد .پرسشبنامه هبای
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مورد استفاده در اين تحقیق از روايی صوری و محتوايی برخوردارند ،زيرا در تهیه آنها
با برگرفته از الگوهای نظری و تأيید استادان محترم راهنما و مشاور و نیز ساير استادان
و نخبگان صاحبنظر استفاده گرديد و از جديدترين اطالعبات و نظريبه هبای علمبی
موجود در زمینه های مذكور بهره گرفته شد .در اين پژوهش ،برای اطمینبان از پايبايی
پرسشنامهها ،به اجرای آزمايشی پرسشنامه در نمونبهای ببا حجبم  23نفبر پرداختبه و
پايايی آنها با محاسبه آلفای كرونباخ عدد  1/38برآورد گرديد .اين میزان نشبان دهنبده
پايايی باال و انسجام درونی پرسشنامه میباشد .تجزيه و تحلیل داده های اين پبژوهش
در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .در سطح توصیفی با اسبتفاده از
مشخصه های آماری نظیر فراوانی ،درصد فراوانی و میانگین نشان داده شده اند و ببرای
تجزيه و تحلیل دادهها از آزمون مناسب آماری تی تست ( )t testاستفاده شد.

يافتههاي پژوهش
سؤال اول پژوهش :آيا دورههای آموزش ضمن خدمت موجب افزايش نظم و انضباط
در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده است؟
جدول ( )2آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر نظم و انضباط در بين
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
تعداد
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر نظم و
انضباط در بین كاركنان

122

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

8613

1632

1613

میانگین به دست آمده ( )8/13نشان میدهد كه تأثیر دورههای آموزش ضمن
خدمت بر نظم و انضباط در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور در سطح
 1/13از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
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جدول ( )8نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر افزايش نظم
و انضباط در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري

 t – testبراي مقياس ميانگين ها
مقدار t

متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر
افزايش نظم و انضباط در بین كاركنان

286333

تفاوت ميانگينها

درجه

سطح

آزادي

معنيداري

128

.111

كمترين

بيشترين

مقدار

مقدار

.1323

.3311

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )21/333در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در باره تأثیر دورههای
آموزش ضمن خدمت بر افزايش نظم و انضباط در بین كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان در
پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت موجب
افزايش نظم و انضباط در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده است.
سؤال دوم پژوهش :آيا دوره هااي آماوزش ضامن خادمت موجا افازايش
مهارتهاي مورد نياز كاركنان شده است؟
جدول ( )1آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر مهارتهاي مورد
نياز كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر
مهارتهای مورد نیاز كاركنان

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

122

2613

1612

1612

میانگین به دست آمده ( )2/13نشان میدهد كبه تبأثیر دوره هبای آمبوزش ضبمن
خدمت بر مهارت های مورد نیاز كاركنان سبازمان سبنجش آمبوزش كشبور در سبطح
 1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
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جدول ( )5نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر مهارتهاي
مورد نياز كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير

مقدار t

تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت
بر مهارتهای مورد نیاز كاركنان

136333

 t – testبراي مقياس ميانگينها
تفاوت ميانگينها
سطح
درجه
بيشترين
كمترين
معنيداري
آزادي
مقدار
مقدار
.111

121

.3333

261313

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )13/33در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در خصوص تأثیر
دورههای آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای مورد نیاز كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان در
پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت موجب
افزايش مهارتهای مورد نیاز در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده
است.
سؤال سوم پژوهش :آيا دوره هاي آماوزش ضامن خادمت موجا افازايش
هماهنگي و همسو نمودن كاركنان با سازمان شده است؟
جدول ( )6آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر هماهنگي و همسو
نمودن كاركنان با سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر هماهنگی
و همسو نمودن كاركنان با سازمان

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

122

8631

1631

1613

میانگین به دست آمده ( )8/31نشان میدهد كبه تبأثیر دوره هبای آمبوزش ضبمن
خدمت بر هماهنگی و همسو نمودن كاركنان با سبازمان سبنجش آمبوزش كشبور ببا
 1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
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جدول ( )7نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر هماهنگي و
همسو نمودن كاركنان با سازمان سنجش آموزش كشور

 t – testبراي مقياس ميانگينها
شاخص آماري
تفاوت ميانگينها
سطح
درجه
متغير
مقدار t
كمترين بيشترين
آزادي معنيداري
مقدار
مقدار
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر هماهنگی
.3122
.3333
.111
128 236223
و همسو نمودن كاركنان با سازمان

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )23/2در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در خصوص تأثیر
دورههای آموزش ضمن خدمت بر افزايش هماهنگی و همسو نمودن كاركنان با
سازمان سنجش آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و
میتوان در پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت
موجب افزايش هماهنگی و همسو نمودن كاركنان با سازمان سنجش آموزش كشور
شده است.
سؤال چهارم پژوهش :آيا دوره هاي آموزش ضامن خادمت موجا
رضايت شغلي و بهبود روحيه كاركنان شده است ؟

افازايش

جدول ( )3آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر رضايت شغلي و
بهبود روحيه كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر
رضايت شغلی و بهبود روحیه كاركنان

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

122

8638

1613

1612
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میانگین به دست آمده ( )8/38نشان میدهد كبه تبأثیر دوره هبای آمبوزش ضبمن
خدمت بر رضايت شغلی و بهبود روحیه كاركنان سازمان سنجش آمبوزش كشبور ببا
 1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
جدول ( )9نتايج آزمون  t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر رضايت
شغلي و بهبود روحيه كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
 t – testبراي مقياس ميانگينها

شاخص آماري
متغير

مقدار t

درجه
آزادي

سطح
معنيداري

تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر
رضايت شغلی و بهبود روحیه كاركنان

126233

128

.111

تفاوت ميانگينها
كمترين
مقدار

بيشترين
مقدار

.3813

.3233

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )12/2در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در خصوص تأثیر
دورههای آموزش ضمن خدمت بر افزايش رضايت شغلی و بهبود روحیه كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و
میتوان در پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت
موجب افزايش رضايت شغلی و بهبود روحیه بین كاركنان سازمان سنجش آموزش
كشور شده است.
مسئله برانگیختن كاركنان برای انجام وظايف شغلی يكی از مهمترين
دلمشغولیهای مديران سازمانها میباشد .برای آنكه روحیه كاركنان تقويت شود و
رضايت آنان از حرفهشان افزايش يابد ،نظريههای گوناگونی ارائه شده است .از جمله
اين نظريهها ،نظريه هرم سلسله مراتبی نیازهای مازلو است .از نظر وی ،برطرف كردن
نیازهای سطوح باال نقش بسیار مهمی در انگیزش و فزونی رضايت شغلی افراد برای
انجام وظايف شغلی دارد (شريعتمداری.)2838 ،
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سؤال پنجم پژوهش :آيا دوره هاي آماوزش ضامن خادمت موجا
حوادث و ضايعات كاري شده است؟

612
كااهش

جدول ( )41آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر حوادث و ضايعات
كاري در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت در حوادث
و ضايعات كاری بین كاركنان

122

8631

1611

1612

میانگین به دست آمده ( )8/3نشان مبیدهبد كبه تبأثیر دورههبای آمبوزش ضبمن
خدمت بر كاهش حوادث و ضايعات كاری در بین كاركنان سازمان سبنجش آمبوزش
كشور در سطح  1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
جدول ( )44نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر حوادث
و ضايعات كاري كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
مقدار t

تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر
حوادث و ضايعات كاری در بین كاركنان

126183

 t – testبراي مقياس ميانگينها
تفاوت ميانگينها
سطح
درجه
معني
بيشترين
كمترين
آزادي
داري
مقدار
مقدار
183

.111

.3332

.3221

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه ( )tمحاسبه شده
( )12/18در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد اطمینان
میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در خصوص تأثیر دورههای
آموزش ضمن خدمت بر حوادث و ضايعات كاری در بین كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان در
پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت موجب
كاهش حوادث و ضايعات كاری در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده
است.
در بسیاری از مؤسسات ،حوادث كاری عمدتاً به واسطه عدم آگاهی و مهارت
كافی كاركنان رخ میدهد .اين بیان به خصوص در مورد كسانی كه با ابزارها و
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تجهیزات حساس و توأم با خطر در كارخانهها سروكار دارند ،مصداق بیشتری دارد.
عالوه بر حوادث مختلف كه به واسطه فقدان مهارت و دانش افراد به وجود میآيد،
ضايعات كاری و افزايش هزينههای سازمان نیز از جمله نتايج نقصان دانش و توانش
نیروی انسانی در سازمانها میباشد .بنابراين ضرورت دارد با توجه به مسائل مطرح
شده و همچنین عواقب آنها نظیر تنبیه ،توبیخ ،اخراج كه عمدتاً به واسطه عدم آگاهی
افراد از سیاستها ،انتظارات و توقعات سازمان و نیز عدم آشنايی با انجام بهینه
وظايف و تكالیف شغلی است ،آموزش ضمن خدمت به طور جدی مورد توجه
سازمانها قرار گیرد (شريعتمداری.)2838 ،
سؤال ششم پژوهش :آيا دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجا افازايش باه
هنگامسازي دانش و توانش نيروي انساني در سازمان شده است؟
جدول ( )42آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر به هنگامسازي دانش
و توانش نيروي انساني در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري

تعداد ميانگين

متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر به هنگامسازی دانش
8631 122
و توانش نیروی انسانی در بین كاركنان

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

1631

1612

میانگین به دست آمده ( )8/3نشان میدهد كه تأثیر دورههای آموزش ضمن
خدمت بر افزايش به هنگامسازی دانش و توانش نیروی انسانی در بین كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور در سطح  1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها
( )8بیشتر است.
جدول ( )48نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر به
هنگامسازي دانش و توانش نيروي انساني در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

 t – testبراي مقياس ميانگينها
شاخص آماري
تفاوت ميانگينها
درجه سطح معني
متغير
مقدار t
كمترين بيشترين
داري
آزادي
مقدار
مقدار
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر به هنگامسازی
.3133
.3333
.111
128 236333
دانش و توانش نیروی انسانی در بین كاركنان

بررسي چگونگي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان سنجش ...

626

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )23/3در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در باره تأثیر دورههای
آموزش ضمن خدمت بر افزايش به هنگامسازی دانش و توانش نیروی انسانی در بین
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری
وجود دارد و میتوان در پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش
ضمن خدمت موجب افزايش به هنگامسازی دانش و توانش نیروی انسانی در بین
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده است.
شالوده افزايش بهرهوری در سازمانها مستلزم تأكید بر نیروی انسانی از نظر كیفی
و ممانعت از نابه هنگام شدن افراد در حرفهشان میباشد .بنا به تعريف ،نابه هنگامی
در حرفه عبارت است از كاهش كارآيی در انجام كار در طول زمان و باالخره فقدان
دانش يا مهارت نوين است .اين مسئله باعث میشود كه فرد به داليل مختلف از
لحاظ حرفهای فرسوده شود و قادر به انجام وظايف و تكالیف سازمانی نباشد .اگر چه
تمامی عوامل ايجادكننده نابه هنگامی در حرفه را نمیتوان با آموزش برطرف ساخت،
اما بدون شك آموزش ضمن خدمت كاركنان با بهسازی و نوسازی دانش و توانايی
افراد ،نقش مهمی در به هنگامسازی آنان دارد (شريعتمداری.)2838 ،
سؤال هفتم پژوهش :آيا دوره هاي آموزش ضمن خدمت موج
به تغيير و تحوالت سازماني شده است؟

افزايش كمك

جدول ( )41آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر كمك به تغيير و
تحوالت سازماني در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر كمك به
تغییر و تحوالت سازمانی در بین كاركنان

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

122

8631

1631

1613

میانگین به دست آمده ( )8/31نشان میدهد كه تأثیر دورههای آموزش ضمن
خدمت بر افزايش كمك به تغییر و تحوالت سازمانی در بین كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور در سطح  1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
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جدول ( )45نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر كمك
به تغيير و تحوالت سازماني در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

 t – testبراي مقياس ميانگينها
شاخص آماري
تفاوت ميانگينها
سطح
درجه
متغير
مقدار t
كمترين بيشترين
آزادي معنيداري
مقدار
مقدار
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر كمك به
.3121
.3121
.111
121 216131
تغییر و تحوالت سازمانی در بین كاركنان

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )21/13در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در باره تأثیر دورههای
آموزش ضمن خدمت بر افزايش كمك به تغییر و تحوالت سازمانی در بین كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و
میتوان در پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت
موجب افزايش كمك به تغییر و تحوالت سازمانی در بین كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور شده است .تغییر و تحوالتی كه در محیط سازمان به وقو میپیوندد،
به طور عمده مستلزم آمادهسازی نیروی انسانی است .نكته اساسی در ارتباط با
تغییرات سازمانی ،مقاومت كاركنان در مقابل آن است .كاركنان سازمانها ممكن است
به داليل مختلفی نظیر دلمشغولی اطالعاتی ،نگرانی درباره موفقیت ،مقام و وضعیت
مالی خود در وضعیت جديد ،نگرانی درباره ناتوانی در انجام وظايف و داليل متعدد
ديگر در مقابل تغییرات مقاومت كنند .به اين دلیل به غیر از تدابیر ديگر نظیر مشاركت
كاركنان در برنامهريزی تغییر ،آموزش و توجیه كاركنان نیز نقش بسیار مهمی را در
موفقیت تغییرات ايفا مینمايد .بنابراين از جمله مهمترين وظايف آموزش ضمن
خدمت در سازمانها ،كمك به تغییرات سازمانی است (شريعتمداری.)2838 ،
سؤال هشتم پژوهش :آيا دوره هاي آموزش ضامن خادمت موجا
تقويت روحيه همدلي و همكاري در بين كاركنان سازمان شده است؟

افازايش
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جدول ( )46آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر تقويت روحيه همدلي
و همكاري در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر تقويت
روحیه همدلی و همكاری در بین كاركنان

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

122

8638

1631

1613

میانگین به دست آمده ( )8/38نشان میدهد كبه تبأثیر دوره هبای آمبوزش ضبمن
خدمت بر افزايش تقويت روحیه همدلی و همكاری در بین كاركنان سازمان سبنجش
آموزش كشور با  1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
جدول ( )47نتايج آزمون  t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر تقويت روحيه
همدلي و همكاري در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر تقويت
روحیه همدلی و همكاری در بین كاركنان

 t – testبراي مقياس ميانگين ها
درجه
مقدار t
آزادي
236223

121

سطح
معنيداري
.111

تفاوت ميانگين ها
كمترين بيشترين
مقدار
مقدار
.3821

.3831

بنابر يافتههای به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت به اينكه مقدار ( )tمحاسبه
شده ( )23/223در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتر است .با  33درصد
اطمینان میتوان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در باره تأثیر دورههای
آموزش ضمن خدمت برافزايش تقويت روحیه همدلی و همكاری در بین كاركنان
سازمان سنجش آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و
میتوان در پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمود دورههای آموزش ضمن خدمت
موجب افزايش تقويت روحیه همدلی و همكاری در بین كاركنان سازمان سنجش
آموزش كشور شده است .در حقیقت توفیق سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده
تا حد زيادی تابع فضای اعتماد و تفاهم متقابل در محیط كار ،افزايش میزان همكاری
كاركنان با يكديگر ،افزايش میزان همكاری كاركنان با سرپرستان و مديران و مهمتر از
همه ايجاد هماهنگی در نحوه انجام امور سازمان در واحدهای مختلف میباشد.
(شريعتمداری.)2838 ،
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به نظر میرسد يكی از راههای ايجاد هماهنگی و همدلی ،استفاده از آمبوزشهبای
ضمن خدمت می باشد كه از يكسو زمینة تماس متقابل كاركنان با يكبديگر در محبیط
آموزشی را فراهم می سازد و از سبوی ديگبر ببا افبزايش دانبش و اطالعبات شبغلی،
برداشتها و عالقه ها حرفهای تقريباً يكسانی را در آنها ايجاد می كنبد (شبريعتمداری،
.)2838
آنچه قابل ذكر است اينست كه تأكید بر هر يك از هدف هبا ببر حسبب شبرايط و
ويژگی های زمانی متفاوت خواهد بود .به اين معنی كه در شرايط خاص ممكن اسبت
بر برخبی از ايبن هبدف هبا نسببت ببه سباير هبدف هبا اهمیبت بیشبتری قائبل شبد
(شريعتمداری.)2838 ،
سؤال نهم پژوهش :آيا دوره هاي آموزش ضمن خدمت موج افزايش سرعت
انجام كار در بين كاركنان شده است؟
جدول ( )43آمار توصيفي تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر سرعت انجام كار
در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت
بر سرعت انجام كار در بین كاركنان

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين خطاي
استاندارد

122

2611

1613

1612

میانگین به دست آمده ( )2/11نشان میدهد كبه تبأثیر دوره هبای آمبوزش ضبمن
خدمت بر سرعت انجام كار در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور در سبطح
 1/13درصد خطا از میانگین فرضی نمرهها ( )8بیشتر است.
جدول ( )49نتايج آزمون ( )t – testتأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر افزايش
سرعت انجام كار در بين كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
شاخص آماري
متغير
تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر
سرعت انجام كار در بین كاركنان

مقدار t

186323

 t – testبراي مقياس ميانگينها
تفاوت ميانگينها
سطح
درجه
بيشترين
كمترين
معنيداري
آزادي
مقدار
مقدار
121

.111

261311

.3138
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بنابر يافته های به دست آمده از آزمون ( ،)tبا عنايت ببه اينكبه مقبدار ( )tمحاسببه
شده ( )18/323در مقايسه با مقدار ( )tجدول ( )2/31بزرگتبر اسبت .ببا  33درصبد
اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماری در باره تأثیر دوره های
آموزش ضمن خدمت برافزايش سرعت انجام كار در ببین كاركنبان سبازمان سبنجش
آموزش كشور با میانگین فرضی جامعه تفاوت معنباداری وجبود دارد و مبیتبوان در
پاسخ به اين سؤال پژوهش عنوان نمبود دورههبای آمبوزش ضبمن خبدمت موجبب
افزايش سرعت انجام كار در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده است.

بحث و نتيجهگيري
روی هم رفته ،نتايج اين پژوهش بیانگر آن است كه آموزشهای ضمن خدمت موجب
افزايش مهارت شغلی نیروی انسانی و افزايش نظم و دقت ،ايجاد جاذبه و عالقهمندی
نسبت به شغل خويش ،افزايش میزان استقالل فرد در انجام وظايف شغلی و رفع
مشكالت كاری میشود .آموزشهای ضمن خدمت موجب افزايش دانش شغلی نیروی
انسانی میشود .تجزيه و تحلیل دادهها نشان میدهد كه آموزش ضمن خدمت ،نیروی
انسانی را برای رسیدن به هدفها و مأموريتهای سازمان تقويت میكند .آموزش ضمن
خدمت در افزايش مهارتهای شغلی نیروی انسانی مؤثر است .همچنین اين آموزشها
حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه نیروی انسانی را گسترش میدهند و بر دانش،
مهارتهای شغلی و تغییر رفتار آنان تأثیرگذار است .دورههای آموزش ضمن خدمت
موجب افزايش نظم و انضباط و مهارتهای مورد نیاز در بین كاركنان ،افزايش هماهنگی
و همسو نمودن كاركنان با سازمان و افزايش رضايت شغلی و بهبود روحیه بین كاركنان،
كاهش حوادث و ضايعات كاری كاركنان ،به هنگامسازی دانش و توانش نیروی انسانی در
بین كاركنان ،افزايش كمك به تغییر و تحوالت سازمانی ،افزايش تقويت روحیه همدلی و
همكاری و افزايش توان بازده كاری در بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده
است .نتايج پژوهش نمايانگر آن است كه آموزش ضمن خدمت يكی از مناسبترين
تمهیدات الزم برای هماهنگی نیروی انسانی در سازمان است .همچنین اين آموزشها
نحوه برخورد كاركنان را بهبود میبخشد و بر دامنه برخوردهای مناسب آنان میافزايد.
دورههای آموزش چنانچه متناسب با نیاز سازمان و منابع انسانی آن طراحی شود و به
درستی اجرا گردد ،اثربخشی سازمان را نیز تقويت خواهد نمود و موجب افزايش كارايی
آنان میشود.
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محدوديتهاي تحقيق
محدوديتهايی مانند عدم صدور مجوز برای اجرای پرسشنامه ،عدم درک از لزوم
تحقیق نزد مقامات ،عدم همكاری تعدادی از افراد و مديران و نمونهها ،پاسخدهی
ناصحیح به پرسشها و نداشتن زمان كافی برای اجرای تحقیق .منابع علمی بسیار كم
و محدود (حداقل به زبان فارسی) در اين زمینه موجود است كه به طور مستقیم به
موضو مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد .به همین دلیل نیازمند استفاده از منابع
التین بود كه خود مشكالت ديگری همچون محدود بودن زمان استفاده از اينترنت در
سازمان ،برگردان درست متون التین به فارسی و يك دست كردن آنها را به همراه
دارد.

پيشنهادها
 در صورت امكان چندين دورة آموزشی ضمن خدمت به صورت نمونه انتخابشود و مورد ارزشیابی اثربخشی قرار گیرد تا نتايج قابل استناد شود.
 حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت سازمان در تصمیمگیری های مربوطبه ترفیع و ارتقاء كاركنان و ارتقاء گروه و پايه شغلی كاركنان سبازمان مبؤثر باشبد تبا
انگیزه الزم برای شركت در دورههای آموزشی را داشته باشند.
 برای اثربخشی بیشتر آموزشها ،بايد دوره های آموزشی ضمن خدمت كیفیت وجذابیت بیشتری داشته باشند .همچنین الزم اسبت كبه مبديران و سرپرسبتان مسبتقیم
افراد ،طی گردهمايی های بیشتر با اهمیت آموزش و بهسازی نیروی انسانی آشنا شوند.
ضمن آن كه استفاده صحیح از دانش و مهارت های افراد در ارتقاء شغل و پسبتهبای
مشخص ،و مؤثر بودن آموزشها در ارتقاء كاركنبان در اثربخشبی بیشبتر آمبوزشهبا
بسیار مؤثر است.
 به منظور اثربخشی دورهها بر افزايش هماهنگی و همسو نمودن كاركنان باسازمان ،پیشنهاد میشود سازمان از مدرسانی استفاده كند كه بر هدفها ،استانداردها و
ارزشهای سازمان و مشاغل موجود آگاه باشند ،تا كاركنان را طوری پرورش دهند كه
بتوانند سازمان را همچون يك كل ببینند و جايگاه خود را به عنوان جزئی از يك كل
و در ارتباط با اهداف عالی سازمانی دريابند.
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